BMW 525d · 2,0 · Touring aut.
Pris: 379.400,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

05/2014

Kilometer:

126.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

!! KØB UDEN UDBETALING !! · ALT I UDSTYR · aut.gear/tiptronic · el-soltag · glastag · proff. navigation · headup display · 18"
alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor · fartpilot · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl ·
udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · el indst. forsæder · el indst. førersæde · 4x el-ruder · el-spejle
m/varme · nøglefri betjening · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil
· bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · tågelygter · xenonlys · lygtevasker · automatisk lys · led
forlygter · 8 airbags · abs · esp · servo · lane assist · hvide blink · indfarvede kofangere · sænket · tagræling · tonede ruder ·
mørktonede ruder i bag · ikke ryger · service ok · aftag. træk · diesel partikel filter · Henv. Tlf. 3063 8950 eller 2013 7627 Mulighed for
CarGarantie
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 218 HK.

Baghjulstræk

Længde: 491 cm.

Tank: 70 l.

Cylinder: 4

Moment: 450

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Km/l: 20,4 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 237 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,10 sek.

Vægt: 1.725 kg.

DKK 4.680
Produktionsår:
-

Thomsens Auto A/S - Tømrersvinget 21 - 6360Tinglev Tlf.: (+45) 7060 2033 - Email: salg@thomsens-auto.dk

Finanseringtilbud
Thomsens Auto A/S tilbyder at finansiere denne BMW 525d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal
du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 379.400. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 151.760 (40%) kr. 227.640

Lånebeløb

kr. 40.872

kr. 268.512

3,55%

8,67%

kr. 5.595

kr. 113.820 (30%) kr. 265.580

kr. 45.283

kr. 310.863

3,55%

8,24%

kr. 6.477

kr. 151.760 (40%) kr. 227.640

kr. 45.902

kr. 273.542

3,55%

7,74%

kr. 4.560

kr. 75.880 (20%)

kr. 303.520

kr. 49.806

kr. 353.326

3,55%

7,93%

kr. 7.362

kr. 113.820 (30%) kr. 265.580

kr. 51.040

kr. 316.620

3,55%

7,38%

kr. 5.277

kr. 75.880 (20%)

kr. 56.291

kr. 359.811

3,55%

7,13%

kr. 5.997

kr. 303.520

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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